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2) Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o zdravotních službách (§ 28 odst. 1, zákona č. 372/2011 

Sb.) a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co 

je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:………………………………………………………………….   

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………..   

 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:….. ……………………………………  
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2) Seznam  zkratek  

RA  revmatoidní artritida 

IL interleukin   

TNF tumor nekrotizující faktor  

HKK horní končetiny 

DKK dolní končetiny 

MCP metacarpofalangeální 

PIP proximální interfalangeální 

DIP distální interfalangeální 

MTP metatarzofalangeální 

C krční obratel (páteř) 

RF revmatoidní faktory  

CRP C-reaktivní protein 

ACPA anticitrulinové protilátky 

RTG rentgen 

ILTV individuální léčebná tělesná výchova  

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

ADL activities daily living, běžné denní činnosti 

NSA nesteroidní antirevmatika 

DMARD disease modifying drugs rheumatoid arthritis 

RÚ revmatologický ústav 

PIR postizometrická relaxace 

BMI body mass index 

TK tlak krve 

TF tepová frekvence 

OBJ objektivní 

SUBJ subjektivní 

RAM. ramenní 

KL. kloub 



 

 

CHCE choleocystoektomie 

St.p. status post 

FN fakultní nemocnice 

TEP totální endoprotéza 

RD rodinný dům 

SUSP. suspektivní 

HYE hysterektomie 

VAS vertebrogenní algický syndrom 

Thp hrudní páteř 

DISH difuzní idiopatická skeletální hyperostóza 

ATB antibiotika 

TMT techniky měkkých tkání 

L bederní 

LDK levá dolní končetina 

PDK pravá dolní končetina 

PHK pravá horní končetina 

LHK levá horní končetina 

M. musculus 

mm. musculi 

SIPS spina iliaca posterior superior 

SIAS spina iliaca anterior superior 

P pravá 

L levá 

Tzv. takzvaný 

FH francouzské hole 

CMP centrální mozková příhoda 

IP interfalangeální 

ŠOR šlachookosticové reflexy 

Č číslo 



 

 

KV kloubní vůle  

RC radiocarpální 

VR vnitřní rotace 

  



 

 

 

3) Rentgenové snímky pacientky 

Seznam obrázků: 
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Obrázek č. 3 – RTG snímek rukou pacientky (ventrální projekce) 

Obrázek č. 4 – RTG snímek dlaní pacientky (dorzální projekce) 
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